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PRIJEDLOG ODLUKE O
IZMJENAMA ODLUKE O
FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA
U KULTURI NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Javne potrebe u kulturi određene su Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi
("Narodne novine" broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i odlukama Skupštine Osječko-baranjske županije.
Temeljem istog Zakona Osječko-baranjska županija donosi program javnih potreba u kulturi te njime
usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog razvitka kulture po općinama i gradovima
na području Županije te utvrđuje odnose u financiranju zajedničkih aktivnosti na području Županije.
Za provođenje programa javnih potreba sredstva se osiguravaju iz Proračuna Županije.
Polazeći od zakonskih odredbi, program javnih potreba u kulturi na području Osječkobaranjske županije obuhvaća financiranje djelatnosti Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek i Hrvatskog
narodnog kazališta u Osijeku, čiji je Županija osnivač odnosno suosnivač. Nadalje Programom su
utvrđene manifestacije u kulturi od posebnog značenja za Županiju. Financiraju se i programi i
projekti te aktivnosti pravnih i fizičkih osoba u području kulture, a obuhvaćaju područja djelatnosti u
kulturi kako slijedi:
-

zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
dramsku i kazališnu djelatnost,
filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
međunarodnu kulturnu suradnju.

Osječko-baranjska županija se može pohvaliti brojnim i kvalitetnim kulturnim sadržajima koje
provode umjetničke organizacije, udruge iz područja kulture, ustanove kulture i pojedinci. U
nastojanju izrade što kvalitetnijeg programa javnih potreba u kulturi Skupština je na 18. sjednici 17.
prosinca 2015. godine donijela Odluku o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 15/15.) kojom se uređuju uvjeti i kriteriji, način, te
postupak utvrđivanja programa javnih potreba u kulturi, za koje se osiguravaju sredstva u proračunu
Osječko-baranjske županije, način dodjele sredstava i praćenja njihova korištenja. U postupku
primjene ove Odluke ukazala se potreba za određenim izmjenama.
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Odluke u
tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 16. i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) u svezi s
člankom 9a. stavak 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90.,
27/93. i 38/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _______ sjednici
__________________ 2016. godine

ODLUKU
o izmjenama Odluke o financiranju
javnih potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije
Članak 1.
U Odluci o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 15/15.) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 4. u stavku 1. riječ "natječaja"
zamjenjuje se riječju "poziva".
Članak 2.
U članku 9. briše se stavak 1., a stavak 2. mijenja se i glasi:
"Javni poziv za predlaganje programa županijsko upravno tijelo nadležno za poslove kulture
objavljuje u pravilu u siječnju tekuće godine i otvoren je za podnošenje prijava najmanje 30 dana od
dana njegove objave."
Članak 3.
Članak 15. stavak 1. mijenja se i glasi:
"O odluci o dodjeli potpora obavještavaju se svi podnositelji prijava putem elektronske pošte."
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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Prilog

ODREDBE ODLUKE O
FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA
U KULTURI NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ČIJE SE IZMJENE PREDLAŽU

Članak 4.
Javne potrebe u kulturi koje se financiraju sredstvima Županijskog proračuna utvrđuju se
Programom javnih potreba u kulturi koji donosi Skupština Županije odnosno planom rasporeda
sredstava koji temeljem Programa javnih potreba i provedenog postupka javnog natječaja utvrđuje
župan.
Program javnih potreba u kulturi donosi Skupština Županije za svaku kalendarsku godinu
istodobno sa Županijskim proračunom.

Članak 9.
Postupak uvrštavanja u Program javnih potreba pokreće se i provodi temeljem javnog poziva.
Javni poziv za predlaganje programa županijsko upravno tijelo nadležno za poslove kulture
objavljuje u pravilu u listopadu tekuće godine i otvoren je za podnošenje prijava najmanje 30 dana od
dana njegove objave.
Tekst javnog poziva objavljuje se na internetskim stranicama Županije i u dnevnom tisku.
Javni poziv se raspisuje istodobno za sve programe iz područja utvrđenih člankom 3. ove
Odluke.

Članak 15.
O odluci o dodjeli potpora obavještavaju se svi podnositelji prijava pisanom obaviješću.
Svaki podnositelj prijave može uložiti prigovor na donesenu odluku u roku od 8 dana od dana
primitka obavijesti iz stavka 1.
O podnesenom prigovoru odlučuje župan.
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